
 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDKA ST  
af 16. juni 2020 

 
HOFOR-koncernen – ejerst rat egi 2020 
 

 
 
Kommunal deltagelse  
Form ålet m ed Københavns Kom m unes deltagelse i HOFOR og BIOFOS er at  sikre basale 
infrastrukturydelser ( varm e, bygas, vand og  sp ildevandshåndtering)  forsyning ssikkert , b illig t  
og  sundheds- og  m iljør igt ig t.  
 
Varm e, rent dr ikkevand og  sikker håndtering  af spildevand for borgerne er således fortsat 
b landt de vigt igste indsatser for at  opretholde en høj folkesundhed.   
 
I t ilknytning  t il de basale forsyningsgrene arbejder HOFOR/ BIOFOS-koncernen endvidere 
m ed klim at ilpasning  af byen, fjernkøling  t il erhverv sam t m ed im p lem entering  af de dele af 
Københavns Kom m unes klim ap lan sam t klim at ilpasning  og  skybrudssikr ing , som  vedrører 
HOFOR og varetages i reg i af HOFOR.  
 
BIOFOS deltager i en række udviklingsforsøg m ed privat deltagelse om  at forbedre 
vandrensningen sam t forsøg vedrørende ressourceudnyttelse af sp ildevandet fx ved at 
genvinde fosfor fra sp ildevandet.  
 
Ejerstrategi  
Det prim ære strateg iske m ål for HOFOR og BIOFOS er fortsat at  understøtte en sikker, b illig  
og  grøn forsyning  af basale nødvend ighedsydelser t il borgere og  erhverv og  derm ed 
understøtte gode ram m evilkår i København sam t en sikker og  m iljør ig t ig  håndtering  og  
rensning  af sp ildevand, herunder det regnvand, som  også er en opgave for 
sp ildevandshåndteringen i koncernen.     
 
For Københavns Komm une er det således et strateg isk m ål, at  ud ledningen afder ikke 
ud ledes urenset eller kun m ekanisk renset sp ildevand t il recip ienter reduceres t il et  
m inim um . Københavns Kom m une vil arbejde for, at  HOFOR og BIOFOS fjerner m inim erer 
sådanne ud løb. I forb indelse m ed byggesager, kom m unep laner og  lokalp laner skal 
selskaberne t id ligt  indgå i d ialog  m ed bygherrer og  p lanm ynd igheder om  t i ltag , som  kan 
afværge ud ledningsbehov. , sam t Kom m unen skal sikre et p langrund lag , som  påvirker 
centrale forsyningsdele m indrei m indst m ulig t  om fang.  
 
I forb indelse m ed skybrud og  m egen regn frem går det af klim at ilpasnings- og  
skybrudssikr ingsp lanen for København, at  store m ængder regnvand skal afledes t il havnen 
og  andre recip ienter og  således ikke sam les på overfladen i byen t il fare og  sundhedsskade 
for borgerne. Med dette forbehold  p langrund lag vil Københavns Kom m une arbejde for, at  
HOFOR og BIOFOS afkob ler regnvand fra kloakken, således at det kun er reg nvand ( renset 
regnvand) , som  ud ledes fra overløbsbygværker, m ens egent ligt  sp ildevand ledes t il 
rensning  hos BIOFOS, og  at ud ledning  uden om  renseproceserne (bypass)  på BIOFOS 
ligeledes m indskes m est m ulig t.    
 
Københavns Kom m une har vedtaget polit ikker og  retningslinjer vedrørende CSR, 
arbejdsklausuler og  løn- og  arbejdsvilkårsocial dum ping. Det er Københavns Kom m unes 
ejerstrateg i, at  d isse p olit ikker også forankres i HOFOR/ BIOFOS-koncernen b landt andet i 
forb indelse m ed selskabernes udbud af anlæg sopgaver m .v.  
 
Indsatsen for et  godt arbejdsm iljø er også vig t ig. Det følger af Arbejdsm iljøloven, at  
selskaberne skal sikre, at  arbejdsforholdene sikkerheds- og  sundhedsm æssigt er fuldt  
forsvarlige. Københavns Kom m une ser derfor gerne, at  HOFOR/ BIOFOS-koncernen går 



forrest i forhold  t il at  begrænse brugen af skadelige kem ikalier i arbejdsm iljøet og  derm ed 
også m ed hensyn t il at  beg rænse r isikoen for forureninger af m iljøet, herunder at  far lige 
kem ikalier i arbejdsprocesser, redskaber, anlægs- og byggearbejder begrænses eller 
forsøges udskiftet  m ed  m indre far lige stoffer.  
 
Endvidere er der en række sekundære strateg iske m ålsætninger, som  HOFOR/ BIOFOS-
koncernen også bør forholde sig  t il. Det drejer sig  om : 
 

 HOFOR’s del i KBH 2025 Klim ap lanen og  Klim at ilpasnings- og  skybrudssikr ingsp lanen, 
som  HOFOR er m ed t il at  løfte. Det om hand ler særligt  anvendelse af bæredyg t ig  
b iom asse i fjernvarm en, Københavns Kom m unes vindm øllem ål og  anlæg af 
skybrudstunneler m .m . Borgerrepræsentat ionen har i denne sam m enhæng besluttet , at  
HOFOR pålægges at forrente kap italen i HOFOR Fjernvarm e, og  at der for de 
kom m ercielle forretningsom råder sikres et rentabelt afkast.    

 
Overskud fra forrentning  skal anvendes inden for HOFOR t il at  understøtte de forskellige 
kom m ercielle udviklings init iat iver i relat ion t il ind fr ielse af m ålsætningerne i KBH 2025 
Klim ap lanen og  skal således finansiere/ konsolidere grønne investeringer indenfor 
energ iom rådet. 

 

 HOFOR skal i den kom m ende strateg iperiode deltage i udarbejdelsen af en Frem tidens 
Fjernvarm e Hovedstaden 2050 FFH50 ( ny Varm ep lan Hovedstaden 4)  i sam arbejde 
m ed de to øvrige varm eselskaber i hovedstadsom rådet ( VEKS og CTR)  sam t inddragelse 
af andre interessenter.  
 
Vig t ige m ål for København vil i den forb indelse være, at  der peges på en langsig tet p lan 
for en stab il kollekt iv fjernvarm eforsyning , som  er CO2 neutral og  gør fjernvarm e t il 
fortsat at  være den fortrukne opvarm ningsform  og at ikke udkonkurreres af ind ividuelle 
løsninger kun etab leres, hvor der er stærke økonom iske t ilskyndelser fx i nye byom råder 
m ed lavt eller ubetydelig t  opvarm ningsbehov m ed risiko for, at  de svageste 
beboergrupper lades i st ikken som  de sidste kunder i den kollekt ive forsyning.   
 
HOFOR fortsætter de langsig tede analyser og  t iltag  for at  reducereudfase b iom assen fra i 
fjernvarm esystem et, fx ved  at understøtte, deltage i eller gennem føre test af nye 
teknolog ier og  løsninger, som  kan træde i stedet for de store kraftvarm eværker, når d isse 
er udt jente. Det kunne fx være havvarm epum per, sp ildvarm e fra store Power2X anlæg, 
geoterm i eller andre løsning er. Fælles for alle løsninger bør dog være, at  de skal kunne 
levere varm e t il en konkurrencedygt ig  pris, så forbrugerne ikke betaler for m eget, sam t at 
løsningerne understøtter en g røn om stilling .   
 
HOFOR skal i sam arbejde m ed ejerKøbenhavns Kom m une og By &  Havnxxx sikre en god 
integrat ionering  af nye teknolog ier og  installat ioner nær forbruget i byudviklingen, 
herunder sikre p lacering  for anlæg oginkl sam sp il m ed llem  byens borgere behovet for 
installat ioner nær forbruget.  

 
 
 

 HOFOR fortsætter arbejdet m ed  renovering  af de reg ionale vandværker sam t b lødgøring  
af d r ikkevandet t il borgerne i hovedstadsom rådet. I denne sam m enhæng er sikr ing  af 
d r ikkevandsressourcen også et vigt ig t  m ål. Der er de senere år fundet flere 
m iljøfrem m ede stoffer i g rundvandet. HOFOR skal derfor fortsætte sit  arbejde m ed at 
sikre drikkevandsressourcen på langt sigt , fx ved  skovrejsning  og  dyrkningsaftaler m ed 
lokale landm ænd m .m . 
 

 Spildevandshåndteringen i HOFOR og BIOFOS. HOFOR varetager transporten af 
sp ildevand i København og  de 7 øvrige HOFOR-kom m uner, m ens BIOFOS er ansvarlig  
fra vandrensningen på selskabets renseanlæg sam t enkelte sp ildevandstransm issions-
ledninger t il Sp ildevandscenter Avedøre. Det er København Kom m unes ejerstrateg iske 



m ål, at  der ikke ud ledningenes af urenset sp ildevand t il recip ienter m inim eres, eller og  at 
opstuvning  af sp ildevand opstuves på terræn ligeledes m inim eres. Selskaberne skal 
derfor i deres p lanlægning  og  investeringerundgå m inim ere r isikoen for, at  sådanne 
situat ioner opstår. Herfra undtages klim at ilpasnings- og  skybrudsikr ingsp laner for at  
aflede m egen regn t il recip ienter, så der ikke sker oversvøm m elser på terræn af fx 
boliger, erhvervsbygninger m .v. Der bør dog arbejdes for, at  det er afkob let regnvand, 
som  afledes via overløbsbygværker, og  så vid t  m uligt  ikke regnvand ib landet sp ildevand. 
I den udstrækning  regnvand ( vej- og  tagvand)  afledes, skal selskaberne  m odtage en 
ud ledningst illadelse fraaftale m ed Teknik- og  M iljøforvaltningen, i hvilken udstrækning  
regnvandet også skal renses i dag ligdagssituat ioner.  

 

 BIOFOS har i år igangsat analyser af den frem tid ige rensestruktur i hovedstad som rådet. 
Analyseresultaterne forventes forelagt de 15 BIOFOS-kom m uner i 2021. For Københavns 
Kom m une er det afgørende, at  den frem tid ige rensestruktur p lanlægges frem synet for at 
kunne håndtere en løbende forbed ring  af sp ildevandsrensningsteknolog ier, st igende 
m ængder, øget m iljøkrav og  bedre udnyttelse af energ ien og  ressourcerne i 
sp ildevandet.  
 

Hvis der opstår m ulighed  for, at  HOFOR eller BIOFOS kan fusionere m ed andre 
forsyningsselskaber, som  leverer den sam m e række af forsyningsydelser, vil Københavns 
Kom m une være posit ivt  stem t i forhold  t il forhand linger.  
 
Selskabsoplysninger samt muligheder/ begrænsninger 
HOFOR/ BIOFOS-koncernen er et  m ult iforsyningsselskab, som  leverer basal forsyning  inden 
for varm eforsyning  og  bygas, vand og  sp ildevand sam t vandrensning  for et  større om råde 
( flere kom m uner) . Herudover har HOFOR en række p .t. g rønne akt iviteter i relat ion t il 
forsyningsvirksom hed fx: Fjernkøling , vindm ølleakt iviteter og  energ ip rodukt ion 
( kraftvarm eværk) . 
 
Københavns Kom m une er eneejer af energ isiden i HOFOR, m ens vand- og  sp ildevandssiden 
ejes i fællesskab m ed 7 and re kom m uner, og  vandrensning  ejes sam m en m ed 14 andre 
kom m uner i BIOFOS. De 8 kom m uner i HOFOR har sam let ejerskabet af BIOFOS i HOFOR. 
 
HOFOR forventes de næste 5-10 år at  skulle afholde betydelige investeringer i 
forsyningsanlæg. De største t i ltag  vedrører: 
 
 

•  Klim at ilpasninger: 5 - 5,5 m ia. kr.  
•  Vindm øller/ solceller: 5,6 m ia. kr. m ed t illæg af op  t il 6 m ia. kr. 
•  Reinvestering  i de reg ionale vandværker, herunder også investeringer i b lød gøring  af 

d r ikkevandet: 4 m ia. kr. 
•  Investeringer på renseanlæg 2 ,1 m ia. kr.  
•  Grønne fjernvarm eløsninger x m io 

 
Herudover skal HOFOR løbende investere i forsyningernes almindelige ledningsnet, fx i 
forb indelse m ed dam pkonvertering , ledningsrenoveringer, forsyning  af nye b yom råder 
m .m . Gælden i HOFOR forventes derfor frem adrettet  at  st ige. 
 
Fra statens side har der i de seneste år været øget fokus på forsyningsbrancherne og  
reguleringen af d isse. Det er væsent lig t , at  HOFOR b id rager t il udviklingen i forhold  t il at  
effekt ivisere branchen, m en det skal sam tid ig  også sikres, at  der er acceptab le forretnings- 
og  ram m evilkår for selskaberne i HOFOR/ BIOFOS-koncernen, sam t at forsyning ssikkerheden 
opretholdes. Særlig  vig tigt  er det at  arbejde for vilkår, som  også understøtter den grønne 
om stilling  uden at skævvride økonom ien for borgere og  forbrugere i de kollekt ive 
forsyninger.  
 
Opfølgning/ årlig revurdering 
Strateg ien vil b live revurderet i 2022.  



 
Kommunale polit ikker af ( særlig)  relevans for selskabet 

 KBH 2025 Klim ap lanen 

 Klim at ilpasningsp lanen 

 Spildevandsp lanen 2018 

 Skybrudsp lanen 

 Vandforsyningsp lanen 2012 

 Fjernvarm ep lanen ( 423/ 93)  – fjernvarm eforsyning  til hele København. 
 
Input fra selskabet  
Ejerstrateg ien har været i høring  hos selskabet, som  ikke har haft  bem ærkninger t il strateg ien. 
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HOFOR-koncernen – ejerst r at egi 2020 
 

 
 
Kommunal deltagelse  
Form ålet  m ed Københavns Kom m unes deltagelse i HOFOR og BIOFOS er at sikre basale 
infrast rukturydelser ( varm e, bygas, vand og  sp ildevandshåndtering)  forsyningssikkert , b illig t 
og  sundheds-  og  m iljørigt ig t.  

 
Varm e, rent  drikkevand og  sikker håndter ing  af spildevand for borgerne er således fortsat  
b landt  de vigt igste indsatser for  at opretholde en høj folkesundhed.   
 
I t ilknytning  t il de basale forsyn ingsgrene arbejder HOFOR/ BIOFOS-koncernen endvidere 
m ed klim atilpasning  af byen, fjernkøling  til erhverv sam t m ed im p lem entering  af de dele af 
Københavns Kom m unes klim ap lan  sam t klim at ilpasning  og  skybrudssikr ing , som  vedrører  
HOFOR og varetages i reg i af HOFOR.  

 
BIOFOS deltager i en række udviklingsforsøg m ed privat  deltagelse om  at forbedre 
vandrensningen sam t forsøg vedrørende ressourceudnyt telse af sp ildevandet  fx ved  at  
genvinde fosfor  fra sp ildevandet.  
 
Ejerstrategi  
Det prim ære strateg iske m ål for HOFOR og BIOFOS er  fortsat  at  understøtte en sikker , b illig  
og  g røn forsyning  af basale nødvend ighedsydelser t il borgere og  erhverv og  derm ed 
understøtte gode ram m evilkår i København sam t en sikker  og  m iljørig t ig  håndtering  og  
rensn ing  af sp ildevand, herunder det  regnvand, som  også er en opgave for 

sp ildevandshåndter ingen i koncernen.     
 
For  Københavns Komm une er  det  således et  st rateg isk m ål, at  der  ikke ud ledes urenset  eller 
kun m ekanisk renset sp ildevand t il recip ienter. Københavns Kom m une vil arbejde for, at  
HOFOR og BIOFOS fjerner  sådanne ud løb. I forb indelse m ed byggesager , kom m unep laner 
og  lokalp laner skal selskaberne t id lig t indgå i d ialog  m ed bygherrer og  p lanm ynd igheder  om  
t iltag , som  kan afværge ud ledningsbehov, sam t sikre et  p langrundlag , som  påvirker centrale 
forsyningsdele m indre.  

 
I forb indelse m ed skybrud  og  m egen regn frem går det  af klim atilpasn ings- og  

skybrudssikringsp lanen for København, at store m ængder  regnvand skal afledes t il havnen 
og  andre recip ienter og  således ikke sam les på overfladen i byen til fare og  sundhedsskade 
for borgerne. Med det te forbehold  vil Københavns Kom m une arbejde for, at HOFOR og 
BIOFOS afkob ler regnvand fra kloakken, således at  det  kun er regnvand ( renset  regnvand) , 
som  ud ledes fra overløbsbygværker, m ens egentlig t sp ildevand ledes t il rensning  hos 
BIOFOS, og  at  ud ledn ing  uden om  renseproceserne ( bypass)  på BIOFOS ligeledes m indskes 
m est m uligt.    
 

Københavns Kom m une har ved taget polit ikker  og  retningslinjer vedrørende CSR, 
arbejdsklausuler og  social dum ping . Det  er Københavns Kom m unes ejerstrateg i, at  d isse 
polit ikker også forankres i HOFOR/ BIOFOS-koncernen b land t  andet  i forb indelse m ed 
selskabernes udbud af anlægsopgaver m .v.  
 
Indsatsen for  et  god t  arbejdsm iljø er også vig tig. Det følger  af Arbejdsm iljøloven, at  
selskaberne skal sikre, at  arbejdsforholdene sikkerheds- og  sundhedsm æssigt  er  fu ldt  
forsvarlige. Københavns Kom m une ser der for gerne, at HOFOR/ BIOFOS-koncernen går 
forrest i forhold  til at begrænse brugen af skadelige kem ikalier i arbejdsm iljøet og  derm ed 

Kommenterede [GWA1]: Og BIOFOS skal slettes, da 
BIOFOS ikke har ledning erne i København. Det er 
ud elukkend e HOFOR.  



også m ed hensyn til at begrænse risikoen for foru reninger af m iljøet , herunder  at far lige 
kem ikalier i arbejdsprocesser, redskaber, an lægs- og  byggearbejder begrænses eller 
forsøges udskiftet  m ed m indre farlige stoffer.  

 
Endvidere er  der  en  række sekundære strateg iske m ålsætninger, som  HOFOR/ BIOFOS-

koncernen også bør  forholde sig  til. Det  drejer  sig  om : 
 

 HOFOR’s del i KBH 2025 Klim ap lanen og  Klim at ilpasnings-  og  skybrudssikr ingsp lanen, 
som  HOFOR er m ed til at løfte. Det om hand ler særligt  anvendelse af bæredygtig  
b iom asse i fjernvarm en, Københavns Kom m unes vindm øllem ål og anlæg af 
skybrudstunneler m .m . Borgerrepræsentationen har i denne sam m enhæng besluttet, at  
HOFOR pålægges at  forrente kap italen i HOFOR Fjernvarm e, og  at  der for  de 

kom m ercielle forretn ingsom råder sikres et rentabelt afkast .    
 

Overskud fra forrentning  skal anvendes inden for HOFOR til at understøt te de forskellige 
kom m ercielle init iativer i relation  til ind frielse af m ålsætningerne i KBH 2025 
Klim ap lanen og  skal således finansiere/ konsolidere grønne investeringer indenfor 
energ iom rådet. 

 

 HOFOR skal i den kom m ende strateg iperiode deltage i udarbejdelsen  af en  ny 
Varm ep lan Hovedstaden 4 i sam arbejde m ed de to øvr ige varm eselskaber i 
hovedstadsom rådet  ( VEKS og  CTR)  sam t inddragelse af andre interessenter .  
 
Vig t ige m ål for København vil i den forb indelse være, at der peges på en langsig tet  p lan 
for en stab il kollekt iv fjernvarm eforsyning , som  er  CO2 neutral og  ikke udkonkurreres af 
ind ividuelle løsninger m ed risiko for, at de svageste beboergrupper lades i st ikken som  

de sidste kunder  i den kollektive forsyn ing.   
 

HOFOR fortsætter  de langsig tede analyser og  t iltag  for  at ud fase b iom assen fra 
fjernvarm esystemet, fx ved  at understøtte, deltage i eller gennem føre test  af nye 
teknolog ier og  løsninger, som  kan t ræde i stedet  for de store kraftvarm eværker , når d isse 
er udtjente. Det  kunne fx være havvarm epum per, spildvarm e fra store Power2X anlæg, 
geoterm i eller andre løsninger. Fælles for  alle løsn inger  bør dog  være, at  de skal kunne 
levere varm e til en konkur rencedygt ig  pr is, så forb rugerne ikke betaler  for m eget , sam t at  
løsningerne understøtter en g røn om stilling .   

 

 
 

 HOFOR fortsætter  arbejdet  m ed renovering  af de reg ionale vandværker sam t b lødgøring  
af d rikkevandet t il borgerne i hovedstadsom rådet. I denne sam m enhæng er  sikr ing  af 
d rikkevandsressourcen også et  vig tig t m ål. Der er de senere år fundet  flere 
m iljøfrem m ede stoffer i g rundvandet. HOFOR skal derfor fortsætte sit arbejde m ed at  

sikre dr ikkevandsressourcen på langt  sigt , fx ved  skovrejsning og  dyrkningsaftaler  m ed 
lokale landm ænd m .m . 
 

 Spildevandshåndteringen i HOFOR og BIOFOS. HOFOR varetager  transporten af 
sp ildevand i København og  de 7  øvr ige HOFOR-kom m uner, m ens BIOFOS er ansvarlig  
fra vandrensningen på selskabets renseanlæg sam t enkelte sp ildevandstransm issions-
ledninger t il Sp ildevandscenter Avedøre. Det  er København Kom m unes ejerst rateg iske 

m ål, at  der ikke ud ledes urenset  sp ildevand t il recipienter, eller at  sp ildevand opstuves på 
terræn. Selskaberne skal derfor i deres p lanlægning  undgå, at  sådanne situationer  opstår. 

Herfra undtages klim atilpasnings- og  skybrudsikr ingsp laner for  at aflede m egen regn til 
recip ienter , så der ikke sker oversvøm m elser på terræn af fx boliger, erhvervsbygninger 
m .v. Der bør dog  arbejdes for, at  det er afkob let  regnvand, som  afledes via 
overløbsbygværker, og  så vid t  m ulig t  ikke regnvand ib landet  sp ildevand. I den 
udstrækning  regnvand ( vej- og  tagvand)  afledes, skal selskaberne aftale m ed Tekn ik- og  
M iljøforvaltningen, i hvilken  udstrækn ing  regnvandet  også skal renses i 
dag ligdagssituat ioner.  

Kommenterede [GWA2]: Spildevandsrensning. Da 
vandrensning vedrører d rikkevand. 

Kommenterede [GWA3]: Navnet skal ænd res ti l 
”Renseanlæg Avedøre” alternativt ”BIOFOS 
Spildevandscenter Avedøre A/ S” 



 

 

 

 BIOFOS er igang m ed Udbygningsp lanen, der  tager  højde for de kendte ud fordringer 
frem  til 2045 og  dækker udbygninger t il ud førelse i perioden 2018-2027 m ed enkelte 

elem enter, der først udføres, når det  er påkrævet  i 10-året  2030-2040. Anlæggene 
d isponeres desuden arealm æssig t sådan, at  frem t id ige skærpede m iljøkrav kan rum m es 

inden for de nuværende arealer . Udbygn ingsp lanen er baseret  på strateg iens fire spor:  
o S1; Udnyttelse og  op t im ering  af den  eksisterende kapacitet,  
o S2; UUdnyttelse og  op t im ering  af sam styring  m ellem  op land  og rensean læg,  
o S3; Im ødekom m else af ændringer i belastning  og  m ynd ighedskrav,  
o S4; Opt im er ing  af energ i-  og  CO2-balancer 
 

 BIOFOS har i år igangsat analyser  af den frem tid ige rensestruktur i hovedstadsom rådet . 
Analyseresultaterne forventes forelagt  de 15 BIOFOS-kom m uner  i 2021. For  Københavns 
Kom m une er det  afgørende, at den frem t id ige rensestruktur  p lanlægges frem synet for at  
kunne håndtere en løbende forbedring  af sp ildevandsrensningsteknolog ier, stigende 
m ængder, øget m iljøkrav og  bedre udnyttelse af energ ien og  ressourcerne i 
sp ildevandet.  

 
Hvis der opstår  m ulighed for, at HOFOR eller BIOFOS kan fusionere m ed andre 

forsyningsselskaber, som  leverer den sam m e række af forsyningsydelser, vil Københavns 
Kom m une være posit ivt stem t i forhold  til forhandlinger.  
 
Selskabsoplysninger samt muligheder/ begrænsninger 
HOFOR/ BIOFOS-koncernen er et  m ult iforsyn ingsselskab , som  leverer basal forsyning  inden 
for varm eforsyning  og  bygas, vand og  sp ildevand sam t vandrensning  for et stør re om råde 
( flere kom m uner) . Herudover har HOFOR en række p .t. g rønne akt iviteter  i relat ion t il 
forsyningsvirksom hed: Fjernkøling , vindm ølleaktiviteter og energ iprodukt ion  

( kraftvarm eværk) . 
 
Københavns Kom m une er eneejer af energ isiden  i HOFOR, m ens vand-  og  sp ildevandssiden 
ejes i fællesskab m ed 7 andre kom m uner, og  vandrensning  ejes sam m en m ed 14 andre 
kom m uner i BIOFOS. De 8 kom m uner  i HOFOR har sam let  ejerskabet af BIOFOS i HOFOR. 
 
HOFOR forventes de næste 5-10 år at  skulle afholde betydelige investeringer i 
forsyningsanlæg. De største tiltag  vedrører: 
 
 

•  Klim at ilpasninger: 5 - 5,5 m ia. kr.  
•  Vindm øller/ solceller: 5,6 m ia. kr. m ed t illæg af op  t il 6 m ia. kr. 
•  Reinvestering  i de reg ionale vandværker , herunder også investeringer i b lødgøring  af 

d rikkevandet : 4  m ia. kr . 
•  Investeringer  på renseanlæg 2 ,1 m ia. kr.  

 
BIOFOS har et  strateg isk fokus på at  b live klim aposit ive i 2025. Der arbejdes konkret  m ed at 
fort rænge m ere CO2 end  der ud ledes. Derved b id rager BIOFOS t il Københavns og  Danm arks 

redukt ion af klim abelastning.  
 

Herudover skal HOFOR løbende investere i forsyn ingernes alm indelige ledningsnet , fx i 
forb indelse m ed dam pkonvertering , ledningsrenoveringer, forsyning  af nye byom råder  
m .m . Gælden i HOFOR forventes derfor frem adrettet  at st ige. 
 
Fra statens side har der i de seneste år været øget fokus på forsyningsbrancherne og  
regu leringen af d isse. Det er væsent lig t , at HOFOR b id rager til udviklingen i forhold  til at 
effekt ivisere b ranchen, m en det skal sam tid ig  også sikres, at  der er acceptab le forretnings- 
og  ram m evilkår for selskaberne i HOFOR/ BIOFOS-koncernen, sam t at  forsyningssikkerheden 

opretholdes. Særlig  vig t igt  er det at arbejde for  vilkår, som  også understøtter den grønne 
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Kommenterede [GWA4]: Et nyt punkt om  
udbygningsplanen er der i gang og forventes 
færdig i 2027. Teksten tages fra udbud af teknisk 
rådgiver til analysen.  
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Kommenterede [GWA5]: BIOFOS fokus på CO2 og 
m ål om  at være klim apositiv skal m ed i strateg ien.  



om st illing  uden at  skævvride økonom ien for borgere og  forb rugere i de kollekt ive 
forsyninger.  
 

Opfølgning/ årlig revurdering 
Strateg ien vil b live revurderet i 2022.  

 
Kommunale politikker af (særlig)  relevans for selskabet 

 KBH 2025 Klim ap lanen 

 Klim at ilpasningsp lanen 

 Spildevandsp lanen 2018 

 Vandforsyningsp lanen 2012 

 Fjernvarm ep lanen (423/ 93)  – fjernvarm eforsyning  til hele København. 
 
Input fra selskabet  
Ejerstrateg ien har været i hør ing  hos selskabet, som  ikke har haft bem ærkninger t il strateg ien. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udviklingsselskabet By & Havn I/ S – ejerstrategi 2020 

 

Kommunal deltagelse 
Form ålet  m ed  Københavns Kom m unes deltagelse i selskabet er at  sikre f inansiering  af udbygningen af 
den københavnske m etro sam t en hensigtsm æssig og bæredygt ig byudvikling  t il gavn for byens 
borgere.  

 

Selskabet er  dels et  udviklingsselskab , der udvikler nye bykvarterer  sam t har  ansvaret  for Københavns 
Havn. By &  Havn skal desuden forestå anlæg  og  udvikling  af Lynetteholm .   og  dels et  afviklingsselskab, 
idet de sidste byggerett igheder i Ydre Nordhavn forventes solgt  i år  2070.  

 

Ejerstrategi 

På kort  sig t  skal Sselskabet skal fortsat  fokusere på værd iskabelse for ejerne sam t arbejde for  

realiseringen af  Forretningsstrategi 2020-2023, som  indeholder  m ål for  forretningsom råderne: 

økonom i, arealudvikling, ud lejning og parker ing m v.  
 

I selskabets forretningsstrateg i for  2020-2023 er  der særlig fokus på opnåelse af posit iv egenkap ital, 

selskabets pengestrøm m e fra den prim ære drift  og selskabets evne t il at servicere renteudgifterne fra 

gælden heraf. Selskabet har fokus på at  styrke den løbende indt jening fra de øvr ige forretningsom råder  

således, at  selskabet står  stærkest  m uligt  i en situation m ed lavkonjunktur og dermed  faldende 

efterspørgsel på selskabets byggeretter. Endeligt  har selskabet fokus på at b idrage t il en bæredygt ig 

byudvikling  og bed re ram m er for  byens liv og  fællesskaber.  

    
 

Selskabets virksom hed  skal, m ed udgangspunkt i am bit ionen om  høj livskvalitet og øget vækst, 

koncentreres om kring arealudvikling  og  salg  m ed fokus på alsid ig beboersam m ensætning, social 

sam m enhængskraft  i de nye byudviklingsom råder  og t iltrækning  af arbejdsp ladser. 

Kom m unep lanens visioner danner ram m en for selskabets danner  ram m en for selskabets 

arealudviklingsakt iviteter s akt iviteterm ed  fokus på storby for m ennesker og  og  bæredyg t ige byløsninger 

således at  der  skabes sunde, bæredyg t ige og  sam m enhængende bykvarterer  af  høj kvalitet  m ed p lads t il 

fællesskaber, det  gode liv i byen og  en levende havn i sam sp il m ed  københavnerne. 

 

 

I den kom m ende strateg iper iode ( 2020-2023)  vil selskabet: 

 Forbedre egenkap italen ( ekskl. yder ligere negat ive værd ireguleringer  af gæld  og  eventuelle 
yder ligere udbetalinger af budgetreserve t il Sydhavnsm etroen)  m ed ca. 3 m ia. kr.  

 Sælge byggerett igheder  for 3,4 m ia. kr. net to ( ef ter  byggem odning) . 

 Øge den løbende pengestrøm  fra driften, særligt  ved  investering i og styrkelse af indtægter  fra 

ud lejningsporteføljen og  parkeringsakt iviteten.  

 Have øget fokus på risici ved etab lering af projektselskaber og gennem føre risikovurdering , både af 
de enkelte projekter og  den sam lede strateg iske og  økonom iske risiko for selskabet sam let  set.  

 Gennem føre proces for  myndighedsgodkendelse af VVM  for Lynetteholm en. 
 Bidrage t il lovgrund laget for etab lering  og  selskabsdannelse vedrørende Lynetteholm en. 

 Afklare Prøvestenens frem tidige anvendelsesm uligheder på længere sigt  senest ved udgangen af 
2021.  

  

Derudover har selskabet en række m ålsætninger om  bæredyg t ige in it iat iver  og projekter, som  bidrager 

m ed  ram m er til byens liv, som  Tunnelfabrikken i Nordhavn og  Byens hus i Ørestad  syd .  

 

Kommenterede [PB1]: Denne form uler ing har TRM 
indsat i deres udkast t il opdateret strategisk 
ejerskabsdokum ent for B&H. 

Kommenterede [PB2]: Tænker at den  tid ligere 
form uler ing  sikkert  har en  særlig histor ik. Selv når 
den sidste byggeret er solg t vil By & Havn – alt 
andet lige – have opgaver knyttet  t il havnen, såvel 
den rekreative som  erhvervshavnen. Desuden er 
der ikke um iddelbart  nog le de aktiviteter der 
indgår i forretningsstrateg ien 2020-2023, som  
særskilt er knyt tet til afvikling  ( udover salg af 
byggeretter) .   

Kommenterede [PB3]: Den opstillede skelnen 
m ellem  ”På kort  sigt” og  ”På længere sig t” er lid t 
kunstig, da den eneste forskel på de to t ing er 
hvorvid t man tror/ lægger til g rund at 
Metroselskabet skal have udbetalt den fulde 
reserve vedr. m etro til Sydhavn i 2020. Teksten 
vedr. ”længere sig t” nederst på siden foreslås 
ligeledes ændret.  

Kommenterede [PB4]: Det er uklart hvilken 
am bition  afsnittet i sin oprindelige form  henviser 
til. Er det KKs am bition(er)  eller B&Hs som  de er 
ud trykt i forretningsstrateg ien? Måske skulle m an 
læne sig  m ere op  af den nylig t vedtagne 
komm uneplanen, som  har et  afsnit om  ”Visioner 
for byen”; m ed overskr ifterne; ”Storby for 
m ennesker”, ”Bæredyg tige byløsninger” og 
”Byudvikling  m ed kant”. I det nye forslag  til 
form uler ing  af afsnittet er de to ( KP og  
forretningsstrategiens am bitioner)  søgt 
kom bineret.  
 

Kommenterede [PB5]: Slettet  da bolden jo her 
faktisk i høj g rad  ligger hos KK vedr. 
lokalp lanlægning, zonering  m .v. 
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Formateret: Indrykning: Venstre:  0,63 cm,  Ingen
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Såfrem t den resterende del af korrekt ionsreserven t il Sydhavnsm etro skal udbetales t il Metroselskabet i  

2020 vil det  påvirke På længere sigt  er m ålsætningen om  at  retablere den tab te egenkap ital inkl. 

m arkedsværd iregulering  af gæld, hvilket  i så fald  først  forventes at  ske om kring   forventes i år  2029., 

såfrem t den resterende del af korrekt ionsreserven t il Sydhavnsm etro udbetales i 2020.   

 

Selskabsoplysninger samt muligheder/ begrænsninger 

Selskabet b lev stiftet  ved  lov i 2007 og overtog i den forb indelse sam tlige akt iver og passiver i 

Københavns Havn og Ørestadsselskabet I/ S’ arealudviklingsakt iviteter. Ifølge interessentskabskontrakten 

m ed  staten hæfter  Københavns Kom m une m ed sin ejerandel på 95 % og staten m ed 5 %. 

 

Selskabet har t il form ål, på et  forretningsm æssigt g rund lag  og  m ed  størst  m ulig værdiskabelse, at  afvikle 

den gæld , som  selskabet er etableret  m ed  og  på sigt  skabe g rund lag  for overskud  t il ejerne gennem  

udviklingen af selskabets arealer  sam t forestå havnedrift  i Københavns Havn. Udover den oprindelige 

gæld  er  det  efterfølgende beslut tet , at  selskabet finansierer yder ligere m etroudvidelser  og  vejanlæg.  

 
Selskabet er st iftet  m ed gæld  fra de første etaper af m etroen. Efter st iftelsen var  selskabet under 
finanskrisen afhængig  af lånoptagelse t il finansiering  af invester ingsakt iviteter og d rift. Siden 2014 har  
selskabet im id lert id  form ået at  servicere renteudgif ter  m ed  ind tæg ter fra den løbende dr ift , hvilket  
fortsat   er en væsent ligt  strategisk m ålsætning  for Københavns Kom m une.  
 

Det er i Københavns Kom m unes interesse, ud fra et  risikoeksponerings-synspunkt, at  få genskabt 

selskabets egenkap ital på pt. m inus 3,1 m ia. kr . hurt igst  m ulig t.  

 

Opfølgning/ årlig revurdering 

Strateg ien vil b live revurderet  i 2022.  

 

Kommunale polit ikker af (særlig)  relevans for selskabet 

 Kom m une-  og lokalp laner 

 Københavns Kom m unes Klim ap lan KBH2025 

 Storm flodsp lan 

 Kultur-  og  f rit idspolit ikken 

 Beskæft igelsesp lanen 

 Erhvervs- og vækstpolit ikken 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M etroselskabet  I/ S – ejerst rat egi 2020 

 
 
 
Kommunal deltagelse 
Form ålet m ed Københavns Kom m unes deltagelse i selskabet er at  sikre, at  København udvikler sig  t il en 
hovedstad  m ed et robust, m oderne, m iljør igt igt  t ransportsystem . 
 
Ejerstrategi 
På kort  sig t skal selskabet sikre, at  den eksisterende m etro overholder de fast lagte d riftsstab ilitetsm ål og  
det forventede passagerbudget.   
 
På længere sigt skal det sikres, at  de ig angværende udbygningsprojekter overholder 
anlægsbudgetram m erne og  t idsp lanerne således:  
 
- Sydhavnsm etroen: 9,4 m ia. kr. inkl. korrekt ionsreserver– færd ig  m ed io 2024 
 
Den sam lede gæld , som  forventes at nå sit  m aksim um  på 29,7 m ia. kr. i 2026 i henhold  t il selskabets 
gældende langt idsbudget, skal være t ilbagebetalt  i 2065. 
 
Som  følge af COVID-19, herunder m ynd ighedernes anbefalinger i forhold  t il at  m indske 
sm it tespredningen, forventes konsekvenser både for selskabets d riftsøkonom i og  anlæg søkonom i i 
2020 og  årene frem . Der l igger således en stor opgave for selskabet i dels at  revidere budgetterne og  
frem lægge forslag  overfor ejerne om  håndtering  af finansiering , sam tid ig  m ed at m ynd ighedernes 
anbefaling  følges, og  konsekvenserne heraf forsøges m inim eret. 
  
Trafikanalyser vurderer, at  den eksisterende m etro vil op leve kapacitetsudfordringer særlig t  efter 2035 
b l.a. som  følge af st igende indbyggertal i København. Det forventes, at  selskabets realisering  af 
investeringsprogram m et b idrager t il løsning  heraf, m en at der herudover er b ehov for yderligere t iltag  
særligt  over havnesnittet. Hert il kom m er, at  Københavns Kom m une og den t id ligere regering  har 
indgået principaftale om  anlæg af Lynetteholm en, som  skal bet jenes m ed m etro. Det forventes, at  
selskabet har fokus på særlig t  d isse to store udviklingsopgaver i de kom m ende år. 
 
Selskabsoplysninger samt muligheder/ begrænsninger 
Selskabet er et  interessentskab oprettet  ved  lov i 2007 ( Lov om  Metroselskabet I/ S og  
Udviklingsselskabet By &  Havn I/ S) . Københavns Kom m une ejer 50 pct., m ens staten v/ Transport- og  
Boligm inisteriet  ejer 41,7 p ct. og  Frederiksberg  Kom m une 8,3 pct.  
 
Efter sit  form ål skal selskabet varetage drift  af den eksisterende og  kom m ende m etro og  anlæg af nye 
linjer ( Sydhavnsafgreningen)  sam t udbygning  og  anlæg af m etro i København og  Frederiksberg , sam t 
stå for dr ift  og  ved ligehold  af den sam lede m etro. Herudover er selskabet ledelse og  sekretariat  for 
Hovedstadens Letbane I/ S. 
 
Opfølgning/ årlig revurdering 
Strateg ien vil b live revurderet i 2022.  
 
Kommunale polit ikker af ( særlig)  relevans for selskabet 

 Københavns Kom m unep lan 2019 

 KBH 2025 Klim ap lanen 

 Klim at ilpasningsp lanen 

 Erhvervs- og  vækstpolit ikken  

 Hand lingsp lanen for Grøn M ob ilitet 

 København Kom m unes sociale og  et iske krav ifm . ind køb af varer, t jenesteydelser og  bygge- og 
anlægsopgaver 

 Hand lingsp lanen for vejstøj 

 Hand icappolit ikken 
 



Input fra selskabet 
 
M etroselskabet har fokus på d ig italisering  af arbejdsgange ift. byggeriet  og  driften af m etroen sam t de 
interne arbejdsgange i selskabet. 
 
Det forventes desuden, at  selskab et har fokus på at b id rage t il en bæredygt ig  by ved at reducere 
m etroens klim aaftryk ud  fra et  livscyklusperspekt iv både i den eksisterende m etro og  i forb indelse med 
udviklingen af kom m ende linjer.   
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UDKAST af den 17. juni 2020 /  Økonomiforvaltningen /  Kontoret for Selskaber og Rettigheder 
 

I/ S Amager Ressourcecenter (ARC)  – ejerstrategi 2020 
 
 
Resumé 
Form ålet m ed Københavns Kom m unes deltagelse i ARC er at  sikre effekt iv sam t m iljø- og  klim arig t ig  
behand ling  af det affald , der er opstået i kom m unen. Det om fatter indsam ling  af affald , b id rag  t il 
op fyldelse af kom m unens m ålsætning  om  genanvendelse og  genbrug, b ioforgasning  afhåndtering  af 
organisk affald, sorter ing  af restaffald, kapacitet  t il en m iljø-/ klim am æssig  op t im al behand ling  af 
forbrændingsegnet affald , håndtering  af far lig t  affald  og  deponi. 
 
Ejerstrategi 
På kort  sig t skal ARC sikre, at  d r iften af forbrændingsanlægget op t im eres/ stab iliseres m ed henb lik på at 
styrke selskabets økonom i. 
 
Derudover skal ARC have fokus på at forberede sig  på eventuelt  kom m ende ændrede 
ram m ebetingelser for affaldsforbrændingssektoren og  genanvendelsesom rådet. Desuden skal ARC 
afsøge m ulighederne for at  m odtage affald  fra andre danske kom m uner.  
Endelig  skal ARC søge at hjælpe Københavns Kom m une m ed at opnå CO2 neutralitet   - f.eks via Carbon 
Capture 
 
 
 
På m ellem lang sigt skal ARC have fokus på im p lem entering  og  sikker d rift  af de 
kom petenceoverdragede opgaver m ed affaldsindsam lingen og  behand ling  håndtering af b ioaffald  og  
sortering  af restaffald. Herunder skal ARC om stil le t il el-skraldeb iler og  forbed re arbejdsm iljøet for 
skraldem ændene i forb indelse m ed hjem tagelsen af affaldsindsam lingen i Københavns Kom m une, 
hvilket påbegyndes i 2022 og  forventes afsluttet  i 2024.  
 
Krav om  høj forsyningssikkerhed og  m iljø- og  klim aperform ance, forbedret økonom i og  stab ile takster 
skal fortsat t ilgodeses.  
 
Selskabsoplysninger samt muligheder/ begrænsninger 
ARC er et  kom m unalt  fællesskab ( I/ S) , som  varetager affaldsbehand ling  for Dragør, Frederiksberg , 
Hvidovre og  Tårnby kom m uner sam t for Københavns Kom m une, ekskl. de vest lige bydele, hvorfra 
kom m unen skal anvise husholdningsaffaldet t il Vestforbrænding . 
  
Københavns Kom m unes ejerandel udgør 66 pct., afhængig  af antallet  af borgere i kom m unen, som  
leverer husholdningsaffald  t il ARC. 
 
Efter sit  ved tægtsm æssige form ål skal ARC b id rage til at  op fylde ejerkom m unernes m ålsætning  på 
affaldsom rådet og  forestå akt iviteter inden for affaldsbehand lingsom rådet, herunder forbrænding , 
sorterings- og  genanvendelsesanlæg, genbrugsp ladser sam t oparbejdelse og  salg  af knowhow.  
 
ARC kan indgå aftale om  b ehand ling  af eksternt affald  og  om  ekstern behand ling  af visse form er for 
affald. Akt iviteterne er opd elt  i 3 forretningsom råder: Energ i ( affaldsforbrændingsanlægget) , 
Ressourcer ( genbrugsp ladser m v.)  og  Affaldsindsam ling. 
 
Desuden drives deponiet AV M iljø og  om lastestat ionen for far lig t  affald , SM OKA af ARC i sam arbejde 
m ed Vestforbrænding . 
 
ARC har i 2020 søgt om  støtte t il et  udviklingsprojekt indenfor Carbon Capture. Realiseres projektet er 
det håbet, at  affaldsenerg iens CO2-ud ledning  m ed tiden kan fjernes helt  og  evt. gøres negat iv. 
 
Københavns Kom m une udpeger alene 2  ud  af 6 m ed lem m er t il bestyrelsen i ARC, hvor beslutninger 
træffes ved alm indelig  stem m eflerhed. Beslutning  om  løsning  af opgaver på affaldsom rådet for en 
enkelt  kom m une forudsætter enstem m ighed i bestyrelsen. Væsent lige beslutninger såsom  
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lånoptagelse, køb/ salg  af fast ejendom  og indtræden i andre selskaber kræver dog godkendelse i alle 
ejerkom m uner. 
 
Når den nye klim alovs m ålsætning  om  at reducere Danm arks CO2-udslip  m ed 70 pct. i 2030 skal 
udm øntes i hand lep laner i de kom m ende år, kom m er den grønne dagsorden i endnu højere grad  t il at  
p ræge ARC’s og  ejerkom m unernes arbejde m ed affaldshåndtering , genanvendelse af affaldets 
ressourcer og  nytt iggørelse af restaffaldets energ i t il p rodukt ion af energ i. 
 
Desuden forventes der fortsat at  kunne kom m e hel eller delvis konkurrenceudsættelse gennem  en 
liberalisering  af affald sforbrændings- og  varm esektorerne. Dette kan få betydning  for ARC i 
ejerstrateg iperioden. 
 
Opfølgning/ årlig revurdering 
Strateg ien vil b live revurderet i 2022. 
. 
Kommunale polit ikker af ( særlig)  relevans for ARC 

 Cirkulær København ( Ressource- og  Affaldsp lan 2024)  

 KBH 2025 Klim ap lanen 

 Beskæft igelsesp lanen 

 Klim at ilpasningsp lanen 

 Hand icappolit ikken 
 
Input fra selskabet 
Ejerstrateg ien er sendt i høring  hos ARC m ed dead line for bem ærkninger den 3. august 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Traf ikselskabet  M ovia – ejerst rat egi 2020 

 
 
Kommunalt formål 
Effekt iv offent lig  servicetrafik i form  af alm indelig  rutekørsel m ed busser sam t visiterede kørsler, der 
ydes i henhold  t il fastsatte takster og  b illet ter ingssystem er. 
 
Ejerstrategi 
På kort  sig t er opgaven at styrke den kollekt ive trafik i København ved at forøge passagertallet  i den 
kollekt ive trafik og  kundet ilfredsheden.  
 
Ifølge M ovias M ob ilitetsp lan 2020 skal det b l.a. ske gennem  forbedringer af det kollekt ive strateg iske 
bus- og  tognet i Hovedstaden ved at styrke linjerne m ed kortere rejset id , bedre kvalitet  og  sundere 
økonom i. 
 
M ovias Mob ilitetsp lan 2020 har også fokus på at sikre det gode skift  m ellem  de kollekt ive 
transportm id ler, hvilket Københavns Kom m une er enig  i, at  der bør være fokus på, da skift  er 
ud fordrende for de ikke helt  så m ob ile og  ikke så d ig italt  m odne grupper, som  f.eks. de ældre borgere. 
 
M ovia skal sikre en fortsat fleksibel im p lem entering  af Nyt Bynet. 
 
M ovias økonom iske polit ik skal understøtte, at  dr iftsudg ifter for bus og  bane i form  af kørselssupport , 
passagerservice og  adm inistrat ion gradvist  t ilpasses de strukturelle ændringer som  følg e af den 
kom m ende Sydhavnsm etro og  Letbane i Ring  3 gennem  effekt iviseringer på 2  pct. år ligt  i faste p riser. 
Sam tid ig  etab leres en intern om stillingspulje svarende t il 0,9 pct. år lig t , der realiseres i 2025. 
 
M ovia skal b idrage t il, at  sam arbejdet m ellem  trafikselskaberne 
i DOT ( Din Offent lige Transport)  styrkes, herunder i forhold  t i l arbejdet m ed vedtagelse af en m odel for 
den lovbundne harm onisering  af pensionistrabatterne på Sjælland og  øerne.sådan som  det kom m er t il 
ud tryk i DOT’s strateg i m ed virkning  fra 2020. M ovia skal fortsætte arbejdet m ed borgerinddragelse i 
udviklingen af den kollekt ive trafik m ed udgangspunkt i erfaringerne fra Nyt Bynet.  
 
M ovia skal understøtte Køb enhavns Kom m unes m ålsætninger om  ren luft  og  CO2-neutral kollekt iv 
t rafik i 2025, herunder beslutning  fra Budget 2019 om  accelereret ind fasning  af el-busser i København 
t il 2025.  
 
Københavns Kom m une er posit iv overfor, at  M ovia har skærpet sine grønne m ålsætninger i 
m ob ilitetsp lanen, m en så dog gerne, at  p lanen var endnu m ere am bit iøs og  understreger vig t igheden 
af, at  kom m unerne fortsat kan få hjælp  fra M ovia t il den nødvend ige d ialog  m ellem  kom m unerne i 
kom m ende udbudsprocesser.  
 
M ovia skal b idrage m ed innovat ion, nye forretningsom råder, d r ive den grønne om stilling  og  sikre test 
og  ib rugtagning  af ny teknolog i, herunder førerløse busser. 
 
I forhold  t il den kom m ende busterm inal ved  Dybbølsbro skal M ovia sikre en effekt iv d r ift  af term inalen, 
så den b liver et  t rafikalt  akt iv for kom m unen. 
 
Som  følge af COVID-19, herunder m ynd ighedernes anbefalinger i forhold  t il at  m indske 
sm it tespredningen, forventes alvorlige passagerm æssige og  økonom iske konsekvenser for selskabet i 
2020 og  årene frem de følgende år. Der ligger således en stor opgave for selskabet i at  revidere 
budgetterne og  frem lægge forslag  overfor kom m uner og  reg ioner om  håndtering  af finansieringen, 
sam tid ig  m ed at m ynd ighedernes anbefaling  følges og  konsekvenserne heraf forsøges m inim eret. 
 
På længere sigt skal Movia understøtte Københavns Kom m unes klim ap lan ved at b istå t il at  overflytte 
transportarbejde fra b iltrafik t il em issionsfr i kollekt iv t ransport , eksem pelvis ved etab lering  af BRT-linjer.  
 



Herudover skal M ovia styrke sam m enhængen i den kollekt ive transport  på tværs af transport form er og  
organisering. Her skal M ovia være drivende i p rocessen, uddybe og  udvide sam arbejdet m ed DSB og 
M etroselskabet i DOT i overensstem m else m ed DOT’s strateg i.  
 
Det er sam tid ig  vig t ig t  for Københavns 
Kom m une, at  sam arbejdet m ellem  trafikselskaberne bredes ud  t il også 
at om fatte trafikselskaberne i Sydsverige, så der også skabes bedre sam m enhæng i den kollekt ive trafik 
på tværs af Øresund. 
 
Selskabsoplysninger samt muligheder/ begrænsninger 
Selskabet er etab leret i 2007 i henhold  t il Lov om  Trafikselskaber og  varetager følgende opgaver: 
 

 Offent lig  servicetrafik i form  af alm indelig  rutekørsel 

 Fastsættelse af takster og  b illet ter ingssystem er 

 Koord inering  og  p lanlæg ning  af offent lig  servicetrafik 

 Ind ividuel hand icapkørsel/ Flextrafik 

 Privatbaner 
 
Selskabets om råde dækker Sjælland, Lolland og  Falster. De 45 kom m uner og  to reg ioner i M ovias 
om råde udgør ejerkredsen. Københavns Kom m unes kalkulerede ejerandel udgør 13 pct. af selskabet 
baseret på kom m unens driftst ilskud t il M ovia i 2019 sat i forhold  ti l det totale t ilskudsbehov. 
 
Københavns Kom m une b id rager t il det fælles transportsam arbejde i M ovias om råde sam m en m ed 
øvrige ejere f.eks. gennem  arbejdet m ed det strateg iske busnet og  investeringer i m etro.  
 
Det er Økonom iudvalget og  Borgerrepræsentat ionen i Københavns Kom m une, der beslutter hvor og  
hvor m eget busservice, der skal bet jene København. M ovia skal i den forb indelse rådg ive om  og 
understøtte en hensigtsm æssig  b eslutningsproces i Københavns Kom m une.  
 
Et særligt  opm ærksom hedspunkt er frem kom m elighed for busser i hovedstadsreg ionen, som  p .t  er lav. 
Dette skal ske i tæt sam arbejde m ed Københavns Kom m une og b l.a. forsyningsselskaber. 
 
Opfølgning/ revurdering 
Strateg ien vil b live revurderet i 2022. 
 
Kommunale polit ikker af ( særlig)  relevans for selskabet 

 KBH 2025 Klim ap lanen 

 Kom m unep lan 2019 

 Hand lingsp lanen for Grøn M ob ilitet 

 Erhvervs- og  Vækstpolit ikken  

 Hand icappolit ikken   

 Hand lingsp lanen for vejstøj  

 Københavns Kom m unes høringssvar t il M ovias M ob ilitetsp lan 2020 
 

Input fra selskabet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








